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a) grupa robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ I PRZYŁĄCZEM DLA 

ARBORETUM W WOJSŁAWICACH
 
 
 
 

 

45000000-7 Roboty budowlane, 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
45252124-3 Przepompownie  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy 
linii energetycznych
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

Lp. Numer 
ST 

Tytuł Specyfikacji Technicznej Strona 

1 ST - 00.00 Wymagania ogólne 3 
2 ST - 01.00 Roboty geodezyjne 25 
3 ST - 02.00 Roboty ziemne 30 
4 ST - 03.00 Rurociągi międzyobiektowe - roboty montażowe 44 
5 ST - 04.00 Ogrodzenie 55 
6 ST - 05.00 Roboty elektryczne 59 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla 

Arboretum w Wojsławicach” . 

Zamawiający:    Uniwersytet Wrocławski,  50-137 Wrocław,  Plac Uniwersytecki 1 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów 
stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie 
nazwy własnej - należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał 
(urządzenie) lepsze lub równorzędne spełniające wymagania i parametry podane w ST. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia Ogólne 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 

a) grupa robót 45000000-7 Roboty budowlane, 
b) klas robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
c)kategorii robót           45252124-3 Przepompownie,     

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzenia ścieków,                                                                               
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych, 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00 Wymagania ogólne 

ST - 01.00 Roboty geodezyjne 

ST - 02.00 Roboty ziemne 

ST- 03.00 Rurociągi międzyobiektowe – roboty montażowe 

ST - 04.00  Ogrodzenie 

ST- 05.00 Roboty elektryczne 
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1.3.2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje: 
- włączenie do sieci wodociągowej, 
- montaż studni wodomierzowej, 
- montaż w studni przepompowni wody, 
- ogrodzenie  
- rurociągi międzyobiektowe, 
- zasilanie elektroenergetyczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 
Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, 

• której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

• Księga Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów i Robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca Autorem odpowiedniej części 
Dokumentacji Projektowej 

• Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a także dziennik montażu. 

• Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Instrukcja obsługi - opracowana przez wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych  
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów  
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich bezpieczne i efektywne użytkowanie. 
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Instrukcja obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

Pozostałe użyte określenia są zgodne Warunkami Kontraktowymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające oraz opiniujące. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru, Dokumentację Projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru, i 

Dokumentacja Wykonawcy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w jednym egzemplarzu następujące dokumentacje: 
• Dokumentacja Projektowa złożona z części opisowej, części rysunkowej, informacji BIOZ, 

Przedmiaru Robót, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawierająca zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardów i jakości robót. 
Dokumentacja Wykonawcy, tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu 
robót budowlanych, wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót 
budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości podstawowych 
rodzajów materiałów budowlanych. 

• Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 
zastępczymi (jeśli są konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy stacji) wraz z założeniami 
do Projektu Rozruchu. 

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
• Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno - wykonawcza dla 

zrealizowanych robót - umożliwiająca naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodniony z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

• Instrukcja obsługi i eksploatacji całych obiektów i stanowiskowe. 
• Operaty wodno-prawne. 
• Plan BIOZ. 
• Rysunki wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie są zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 
• j. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 
roboczych będzie wynikać z: 
- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 
- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 
materiałów. k. Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń. 
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Inne dokumenty niezbędne do zakończenia robót, w tym dla wszystkich budynków w których 
wykonywane były prace budowlane opracować świadectwa energetyczne budynków (obowiązek od 1 
stycznia 2009 roku). 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 
pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004), Specyfikacje Techniczne, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Ze 
względu na fakt, że Roboty dotyczą obiektów istniejących, przy zamawianiu materiałów i urządzeń 
należy bezwzględnie sprawdzić stan aktualny obiektu i dokonać pomiary sprawdzające. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast zawiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji dokumentów. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecze główne i pomocnicze dla 
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. 
Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane, Wykonawca uwzględni w Cenie 
Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 
mediów (energia, woda, ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we własnym 
zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę. 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji 
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Robót. Tablice tymczasowe po przejęciu robót będą zdemontowane. Tablice informacyjne nie 
powinny znajdować się na terenie budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu przejęcia robót, 
następnie tablice informacyjne będą zastąpione tablicą pamiątkową. Stała tablica pamiątkowa 
powinna być zamontowana w uzgodnieniu z Zamawiaj ącym i umieszczona w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Koszt tablic informacyjnych związanych wymaganych przez Unię Europejską 
oraz tablicy pamiątkowej ponosi Zamawiający. 
Zabezpieczenie musi uwzględniać stan istniejący. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową. 

1.5.6. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 
- zniszczeniem nasadzeń drzew i innej zieleni; 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót; 
- wszelkimi innymi szkodami wynikłymi z działalności Wykonawcy, 
- wejściem na tereny prywatne, 
- odszkodowanie za uniemożliwienie dojazdów, 
- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowane odwodnieniem 

wykopów załatwi Wykonawca oraz poniesie z tym koszty ( w tym koszty wyceny szkód). 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami /dzierżawcami 
gruntów, a po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony 
przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska oraz stosować się do Decyzji wydanych w związku z realizacją 
inwestycji, a dotyczących Ochrony Środowiska, a w szczególności Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach Inwestycji. 
Wykonawca będzie spełniał obowiązki wynikające z decyzji pozwoleń wodno-prawnych na 
odwodnienie wykopów. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie nie utrudniającym normalnej i bezpiecznej pracy 

zatrudnionym tam pracownikom; 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 
- zanieczyszczeniem gruntu. 
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 
przekraczać: 
- w porze dziennej 55 dB (A) 
- w porze nocnej 45 dB (A). 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. od 6.00 do 22.00. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane 
z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 
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1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez niego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
2 listopada 2000r. - Dz. U. nr 100 poz. 1078 w sprawie określenia odpadów, które powinny być 
wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków , jakie muszą być spełnione przy ich 
wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednia przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, w obiektach i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszystkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowanej jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących opłaty/dzierżawy 
terenu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i opłaty związane z 
prowadzeniem robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maj ą być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane 
przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie gruzu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 
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przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków, i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie informował Inżyniera. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Wykonania. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera, powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie 
wynikłe straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.6. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji 
ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać maj ą materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
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odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. W przypadku 
gdy brak jest norm zastępujących (normy wycofane bez zastąpienia) należy stosować ostatnie 
wydania norm, ale wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.8. Warunki szczególne 

Przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi Kontraktu: 

• Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót, który uwzględnia wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane Roboty. Roboty należy tak organizować, aby ich wykonywanie nie zakłóciło 
pracy normalnego funkcjonowania Stacji Uzdatniania 
Wody i ciągłej dostawy wody do odbiorców. Należy przewidzieć, że niektóre roboty będą 
musiały być wykonywane w godzinach nocnych, a także w dniach wolnych od pracy. 

• szczegółowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejściami i układami zastępczymi, z 
uwzględnieniem Rozruchu . 

Wykonanie obejść i układów zastępczych dla wszystkich rodzajów branż wykonywanych Robót 
wchodzi w koszt tych Robót. 

Dopuszczenie do wyłączenia może się odbywać WYŁĄCZNIE za zgodą Użytkownika. 

1.5.18 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- opracowania Projektu Rozruchu, który powinna zawierać: 
• dane ogólne systemu instalacyjnego, 
• zasady funkcjonowania, 
• próby, 
• fazy rozruchu, 
• tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
• parametry technologiczne na końcu rozruchu, 
• incydenty i zalecenia, 
• niebezpieczne sytuacje, 
• urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• warunki ochrony przeciwpożarowej. 
- przeprowadzenia rozruchu (zakończonego protokołem końcowym rozruchu), 
- przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokółem dopuszczenia do 

użytkowania, 
- założenia Książek Obiektów Budowlanych dla nowych obiektów, 
- założenia Książek urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwigowych i siłowych, 
- przeszkolenia obsługi, 
- dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowej sporządzonych w języku polskim, 
- wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji, 
- wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia, 
- wykonania operatów wodno-prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badań i pomiarów, 

oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji pozwoleń wodno-prawnych wymaganych 
przepisami, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby. 

1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
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Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowi nadzór autorski Projektanta na Terenie 
Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 
• kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 

budowlanych; 
• udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę 

robót budowlanych; 
• udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji; 
• udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na 
Terenie Budowy: 
• kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową; 
• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót; 

• wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych 
robót; 

• udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera lub 
Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu; 

• udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 
końcowym; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do 
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i elektronicznej; 

• udział w rozruchu Przedmiotu Kontraktu. 
 
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy 
we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez 
Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, 
każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inżyniera. 

1.5.21 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 
Robót i przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń, za wyjątkiem pozwolenia na 
użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 
rozruchu. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i 
badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 
przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
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1.5.22. Informacja na terenie budowy 

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.02.108.953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniaj ącym w/w rozporządzenie, 
(Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem. Materiały użyte do wykonania 
części informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne, na środki chemiczne, 
charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne, 
przez cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu. Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym ewentualnej 
dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych. Wykonanie i 
montaż tablic informacyjnych właściwych dla realizacji Robót współfinansowanych przez Unię 
Europejską pozostaje po stronie Zamawiającego. 
Miejsce ustawienia tablic uzgodnić z Inżynierem. 

1.5.23. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i 
istniejącego uzbrojenie podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) terminie rozpoczęcie Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia 
podziemnego nastąpiło z protokolarnym potwierdzeniem. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści w prasie lokalnej oraz w lokalnej rozgłośni radiowej 
ogłoszenie o : 
• terminie rozpoczęcia Robót, 
• przewidywanym terminie ukończenia Robót, 
• godzinach, w jakich będą prowadzone Roboty. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu 
Budowy. Ewentualną kaucję zwrotną za uporządkowanie terenu wnosi Wykonawca. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
Opłaty za korzystanie ze środowiska związane z ewentualnym odwodnieniem wykopów ponosi 
Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona inwentaryzację stanu terenu zgodnie z wymogami 
określonymi w ST-02 oraz dokumentację fotograficzną, a po zakończeniu Robót Teren Budowy 
uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

W przypadku konieczności złożenia odpadów na składowisku, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
odpowiednie zezwolenia i dokonać niezbędnych uzgodnień oraz ponieść wszystkie koszty związane z 
ich składowaniem. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzonym projektem 
Budowlanym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Projektu, Uzgodnieniami z 
Użytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane, 
jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r, poz. 1623  z późn. zm.) oraz innych przepisów mających 
zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów i muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału I Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 
628, z późniejszymi zmianami). 

Dopuszczone do stosowania są tylko materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z 16.04.2004r. 
„O Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z późniejszymi zmianami. Wykonawca jest 
zobowiązany gromadzić „deklaracje zgodności” do wszystkich wbudowanych materiałów 
budowlanych, w celu późniejszego przekazania ich Inwestorowi. 

W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości gorszej niż 
wymagania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

2.2.Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi (w uzgodnieniu z Użytkownikiem) do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów, jak również odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
badań laboratoryjnych, badań laboratoryjnych, próbki materiałów oraz atesty Państwowego Zakładu 
Higieny (jeśli wymagane). 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (zakres badań wg wskazań Inżyniera Kontraktu) 
w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia - świadectwa zgodności, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno- ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Całość 
dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub 
wykazujące odstępstwa od norm lub aprobat technicznych, nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 
zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie 
Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca winien zapewnić w 
umowach lub porozumieniach zawartych z dostawcami lub producentami materiałów możliwość 
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przeprowadzenia inspekcji wytwórni przez Inżyniera. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
c) Podobne wymagania dotyczą wyposażenia technologicznego. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 
na koszt Wykonawcy. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowały swoją jakość 
i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera o ile będzie taka 
możliwość i za zgodą Inwestora. W przeciwnym razie miejsce składowania Wykonawca winien 
zabezpieczyć sobie na swój koszt i we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać 
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane      
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona 
prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 
administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na swój koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszelkich elementów robót, 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na jego koszt. . Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca winien 
sporządzić dokumentację fotograficzną przejmowanego Terenu Robót. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Zobowiązania Wykonawcy przed Rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
• Plan BIOZ, 
• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu 

robót budowlanych (należy szczególną uwagę zwrócić na taką organizację robót, aby ich 
wykonywanie nie zakłóciło pracy stacji; wszystkie prace mogące zakłócić funkcjonowanie 
ciągu technologicznego winny być planowane i realizowane pod nadzorem Inżyniera i 
Użytkownika), wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót budowlanych, 
projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości podstawowych rodzajów 
materiałów budowlanych. 

• Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 
zastępczymi 

(jeśli są konieczne dla utrzymania ciągłości dostaw wody wraz z założeniami do Projektu Rozruchu. 
• Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
• powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Inżynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST . 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań; laboratorium musi 
posiadać akredytację w zakresie wykonywanych badań ), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo- kontrolnych, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych. 
Minimalny zakres badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ą 
ważną legalizację i odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedurę badań. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót, zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych 
badań za zgodą Zmawiającego. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca i będą one zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej i ST, stosować należy 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Badania i pomiary nie mogą wstrzymać Roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane na formularzach zgodnych z obowiązującymi Normami lub Rozporządzeniami, a w 
przypadku braku takowych, będą wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera. 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

• Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny cechy.  
W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy wyprodukowany element musi być 
ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zamontowaniu. Urządzenia muszą 
posiadać czytelne tabliczki znamionowe trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde 
urządzenie posiadało dokumentacje techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi 
urządzenia oraz wypełnioną kartą montażu. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań, Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Wszystkie materiały do sieci wodociągowej, a także urządzenia i materiały mające kontakt z wodą 
przeznaczoną do spożycia muszą mieć dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, 
certyfikat zgodności, bądź deklarację zgodności z PN lub AT, dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz być uzgodnione z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym. 

6.8. Dokumenty Budowy 

• Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
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odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom 

lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

• Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępniane 
na każde życzenie Inżyniera i Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokół odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- operaty geodezyjne. 
 
Dokumenty, które zaginą na terenie budowy odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. 

6.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

6.10. Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót. 
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I - Wykonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia niezbędnych prób. Koszty związane z próbami winny być 
uwzględnione w cenie Umowy. 

II - Próby końcowe 

Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z Projektem Rozruchu. 
Z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, odpowiedzialność za utrzymanie stacji przechodzi 
na Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. Urządzenia winne być zaakceptowane 
przez Inżyniera. Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to ilości robót, urządzeń i materiałów 
będą określone zgodnie z Przedmiarem Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu, 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów. Wzór załącznika 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• odbiór instalacji i urządzeń; 
• odbiór częściowy; 
• odbiór końcowy; 
• odbiór po okresie rękojmi; 
• odbiór po okresie gwarancji. 
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Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier w obecności Użytkownika, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w 
dokumentach odbiorowych. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby oraz świadectwa 
jakości wbudowanych materiałów. Wykonawca nie może kontynuować dalszych robót bez 
pozytywnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać 
wymagane instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie 
przejmowanych Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się 
z dostarczonymi dokumentami. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera, Użytkownika i Zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić 
szczególnie starannie: 
• zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw; 

• zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie musi spełniać 
obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót i 
przekazania Robót Zamawiającemu. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 
końcowego Robót. Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Wykonawca i przedstawi go do 
akceptacji Inżynierowi. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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• Specyfikacje Techniczne, 
• procedury i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• dokumenty materiałowe, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• instrukcję eksploatacji, 
• instrukcję p.poż i BHP, 
• decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie wód, 

dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 
• protokół przeszkolenia obsługi, 
• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego zaleceń 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• protokół z Rozruchu Końcowego, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. 
wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po 
upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą udział również w pracach Komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 
się na jej wykonanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010r., poz. 1623 
z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr.19/2004. poz 177 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U nr.92/2004r, poz. 881 z 
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późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst (Dz.U. 

nr.147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2000., poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. nr. 

25/2008r., poz. 150 z późniejszymi zmianami.); 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. Nr.115/2001r., poz. 1229, z późniejszymi 

zmianami); 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. nr 19/2007., poz. 

115 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr 240 

/2005 r., poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. - w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r., poz. 
690 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemów oceny 
godności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 
195/2004., poz.201 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. nr 237/2004r., poz.2375 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniające Rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., 
poz. 2040 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. - w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 
96/1993., poz. 437 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z 
późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz.U. nr 38/2001r. poz. 456 z późniejszymi zmianami); 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. nr 38/2001r. poz. 455 z późniejszymi zmianami); 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza ST odnosi się do wymagań prac geodezyjnych i robót pomiarowych, które zostaną wykonane 
w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla Arboretum w 

Wojsławicach” . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: 
-zlokalizowanie reperów głównych oraz innych punktów odniesienia. 
-ustalenie punktów głównych na terenie i ich zastabilizowanie, 
-bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych, 
-ochronę punktów odniesienia, 
-pomiary sprawdzające w trakcie robót, 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
-wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 
-uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Dzierżoniów. 
-Inne prace geodezyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne - punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty 
kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe 

1.4.2. Reper- trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej  
w układzie siatki niwelacyjnej państwowej 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami 

i przepisami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiałów 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

• paliki drewniane o 0 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
• paliki drewniane o 0 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30 cm, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 
• farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

3. SPRZĘT 
4. Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachymetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 
17123, PN-ISO 9849. 

5. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

6. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W związku z tym, że stacja jest obiektem 
istniejącym, przyjęto założenie domiarów do punktów charakterystycznych, jakim są linie ścian 
budynków oraz inne stałe punkty charakterystyczne (narożniki ogrodzenia). 
Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był 
to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 

6.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Robót 

Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 
wykonywania Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych 

(pod nadzorem Użytkownika), 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 
Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów 
oraz punktów wysokościowych należy: 

• wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów 
wysokościowych, 

• uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty 
wysokościowe). 

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowią 
wbite w grunt kołki osiowe oraz kołki-świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające odtworzenie 
osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe. Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Obowiązują zasady określone w instrukcjach. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 
• sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym 
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zakresem Robót. 

2. OBMIAR ROBÓT 

Roboty związane z obsługą geodezyjną rozliczane są ryczałtowo jako element Kosztów Ogólnych. 

3. ODBIÓR ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, 
kompletność oraz zgodność z dokumentami Kontraktowymi. 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność roboty wg 
zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

4.2. Cena wykonania robót 

Cena ryczałtowa poszczególnych elementów podana przez Wykonawcę obejmuje: 
- wytyczenie głównych osi oraz punktów charakterystycznych dla obiektów liniowych i 
znajdujących się na nich obiektów kubaturowych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów 
kubaturowych na sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania, 
- wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych budowlanych 

(sytuacyjne i wysokościowe), 
- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 
• wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
• odtworzenie osi trasy drogowej, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
- inwentaryzacja wykonanych elementów po wykonaniu prac montażowych, 
- odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych 
(sytuacyjnych i wysokościowych), reperów. 
- naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanych powykonawczo 
wykonanych elementów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 
r., poz. 2027, z późniejszymi zmianami). 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
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(Dz. U. Nr 30, poz. 297 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Instrukcje 

• O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 
1998 

• G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
• G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
• G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
• G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 
• G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
• G-3.1 Osnowy realizacyjne. 

drugie 1987 
• G-3.2 Pomiary realizacyjne. 

drugie 1987 
• G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe. 

pierwsze 1981 
• G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu. 

trzecie 1987 
• K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu.  
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BUDOWLANYCH 

ST- 02.00 

ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY LINIOWE
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod obiekty liniowe, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla 

Arboretum w Wojsławicach” . 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w pkt 1. 1 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują roboty 
wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
- Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu- ziemi urodzajnej), 
  - Wykopy liniowe i obiektowe: nie obudowane, obudowane, 
  - Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, 
  - Rozścielenie humusu- ziemi urodzajnej. 
• Montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
• Podłoża z kruszyw naturalnych, 
• Zasypki z kruszyw naturalnych, 
• Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - obłożenie gliną, 
• Podłoża piaskowo-cementowe (wymiana gruntu pod nawierzchnie dróg i placów), 
• Formowanie nasypów, 
• Plantowanie skarp i korony nasypu, 
• Wywóz gruntu wraz z utylizacją lub ponowne wbudowanie gruntu, 
• Odwodnienie wykopów. wykopy ręczne lub mechaniczne, 
• podsypka, obsypki z boku rur i na wierzchu rur, 
• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, 
• wywóz nadmiaru gruntu, 
• odwodnienie wykopów, 
• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli 
• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 
wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż, w których grunt jest celowo 
zagęszczony. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
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zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. 
Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Ł = Pd pds 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. badania próbek gruntu, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
wg wzoru: 

U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica miarodajna d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% wagowo gruntu, (mm), 
d 1o - średnica miarodajna d!0 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% wagowo gruntu, (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-00. 

1. MATERIAŁY 

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w BN - 
72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Humus  na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 
• PN-B-04452:1974 Grunty Budowlane. Wytyczne pobierania próbek 
• PN-B-04481:1988,PN-B-04452:2002 Grunty Budowlane-badania polowe 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty do 
wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

— wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
— wskaźnik piaskowy > 35%, 
— wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 
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Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 
• grunt wydobyty z wykopów, 
• piasek, cement, glina zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, 
• materiały do umocnienia wykopów, 
• materiały do odwodnienia wykopów 
• materiały do podparć i podwieszeń 
• materiały na kładki dla pieszych 
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do Robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.); 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji, itp.); 
• zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.); 
• wierceń. 

3.2. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać 
się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: 
• pomp do wody zanieczyszczonej 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 
• samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych; 
• samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowiednie 
zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych, piasku itp) .  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 
budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności oraz sprawdzających badań 
warunków geotechnicznych. Polega ono głównie na: 
• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji 

Projektowej, 
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je 

składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 
• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej, 
• sprawdzeniu warunków gruntowo-wodnych. 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod budowle, zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
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Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tolerancje tyczenia Robót ziemnych są następujące: 
• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm. 
• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych. 
• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 
• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
• Maksymalne nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
4.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 
 

4.3. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie 
możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 

przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 

jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy: 
• przerwać roboty, 
• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inżyniera i odpowiednie władze 

administracyjne, 
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
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Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
Inżyniera w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być 
one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
1.1. Wykopy nie obudowane 

Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

1.2. Wykopy obudowane 

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 
zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 
zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować 
ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na 
poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

5.7. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
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5.8. Zasypywanie wykopów 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia wykonanego elementu robót, 
uszkodzenia izolacji itp. Przed rozpoczęciem zasypki dno wykopu powinno być oczyszczone. Do 
zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grubość 
warstw zasypki dostosować do rodzaju użytego sprzętu do zagęszczeń. Zagęszczanie gruntu powinno być 
wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy 
określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, 
częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie 
nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 
• zawartości części organicznych większej niż 3%, 
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy 
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod 
wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy 
warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inżynierem lub rozplantować. 

5.9. Nasypy 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej. 
• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 

powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 
Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 5% 
w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów, odcinek robót należy podzielić na części, tak, aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu  
z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących 
warunków: 
• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg, 
• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody 
Proctora. Zaleca się, aby: 
— dla gruntów spoistych wilgotność wn była w granicach wopt. ± 2%, 
— dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność wn > 0,7 wopt przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 
— w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
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do czasu obniżenia wilgotności. 
— jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
— zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 

możliwe jest w następujących przypadkach: 
— zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 

wymaganiami, 
— gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 

warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 
— grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i 

kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
— jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia id, lub wskaźnikiem zagęszczenia 

is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
— nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 

(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

— zawartości części organicznych większej niż 3%, 
— zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
— spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

 
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy 
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem 
warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie 
może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a 
powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. 
Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub 
plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe, przemarznięta warstwa 
gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź 
korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych, zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 (ID=1,00), 
• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is >1,00 (ID >0,88) w 
niżej leżących warstwach Is >0,95 (ID >0,55). 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż Is >0,95 (ID >0,55). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotność 
gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i 
jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5.10. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 
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założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostałe uzbrojenie, w 
miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej 
(rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. Szczególną ostrożność 
należy zachować w trakcie wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejącej studni ujściowej, z uwagi 
na ochronę orurowania otworu studziennego. 
 
5.11. Tymczasowe drogi kołowe 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 
wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego, a styki płyt i 
otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, 
teren wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 
oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

5.12 Podłoża z kruszyw naturalnych i mieszanek piaskowo-cementowych 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Na podsypkę należy stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 . 
Podłoże po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy. Zaleca się taki 
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy jak najmniejszej zawartości 
cementu. 

 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia 
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją+10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla 
poszczególnych warstw ulepszonego podłoża _________________________________________  

Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu , % w stosunku do 
masy suchego kruszywa 
 Ulepszone podłoże 

1 KR 2 do KR6 6 8 
2 KR1 10 10 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy 
leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania  
w mieszarkach stacjonarnych. 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi  
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 
być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu  
z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych  
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki  
o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.12 Uszczelnienie skarpy glina 

Po urobieniu gliny rozmieścić j ą warstwami z wyrównaniem i zagęszczeniem. Dla związania 
poszczególnych warstw poprzednie warstwy należy spulchnić. Całość chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach. 
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6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

6.2.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

•Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

•Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp 
zgodnie z wymaganiami. 

•Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatność gruntów do budowy nasypu, jak również zasypania 
wykopu powinna być określona metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 300 m3. 
•Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypów i jeden raz na 
każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach, zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

•Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu tak, aby spełnić wymagania podane w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

•Bieżąca kontrola Inżyniera: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w 
przypadku wątpliwości Inżynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

- w zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
• dokumentów kontrolnych, 
• zagęszczenia gruntów, 
• wykonania skarp. 
- sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• oznaczeń laboratoryjnych, 
• dziennika budowy, 
• dzienników laboratorium Wykonawcy, 
• protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
• sprawdzenia zagęszczenia gruntów. 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, 
gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6.2.3. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 
• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości pryzmowania humusu. 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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6.2.4. Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia 
Jakości i uzgodnić z Inżynierem. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 
trybie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 
powinien w Programie Zapewnienia Jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inżyniera. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakości. Dalsze postępowanie 
w zależności od wyników badań należy przewidzieć w Programie Zapewnienia Jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana 
przez Inżyniera powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika 
piaskowego, wodoprzepuszczalności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m3 (metr sześcienny), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 
- kubatury wykonanego podkładu z kruszyw i podkładu cementowo-piaskowego, 
- kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 
- kubatury wykonanego i odebranego wykopu pod wymianę gruntu, 
- kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem gruntu w wykopie, 
- usunięcia ziemi urodzajnej (humusu), 
- kubatury rozścielenia ręcznego i mechanicznego ziemi urodzajnej (humusu) i nadmiaru gruntu, 
- kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, 
- uszczelnienie skarp gliną, 
- wywozu nadmiaru gruntu. 

2) m2 (metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez szerokość, dla: 
- plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
ST i ujmuje się w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu każdego z obiektów lub robót przewidzianych do 
wykonania Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m1 
obejmuje: 
- usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej w hałdach. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m3 obejmuje: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi 
- wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami  
i kosztami składowania i utylizacji). 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 
 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie podkładu z kruszyw i piaskowo-cementowych rozliczana  
w m3 obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- prace geotechniczne, 
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wyrównanie podłoża gruntowego, 
- wykonanie podkładu warstwami z wyrównaniem z kruszyw lub mieszanki piasku z cementem  
z zagęszczeniem, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem i rozścieleniem ziemi 
urodzajnej (humusu) rozliczana w m3 obejmuje: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- konieczną wymianę gruntu, 
- transport gruntu, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
- zagęszczenie gruntu, 

                     

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wywozu nadmiaru gruntu rozliczana w m3 obejmuje: 
- transport i utylizację nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami  
i kosztami składowania i utylizacji) 
-transport i utylizację nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi 
pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 
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- likwidacja tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
- transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana w m3 
obejmuje: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 
- wyprofilowanie skarp, 
- transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu (tereny zieleni), 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów rozliczana w m2 obejmuje: 
- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach lub podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach, 
- ścinanie łopatą wypukłości z odrzuceniem na pobocze lub do zasypanie wgłębień, 
- sprawdzenie trójkątem lub łatą równości podłoża. 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
•PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
•BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
•PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania polowe 
•PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i określenia. 
•BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
•PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
•PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
•PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
•PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
•PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 
•PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
•PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych rurociągów międzyobiektowych i obiektów kubaturowych na rurociągach na zadaniu: 
„Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla Arboretum w Wojsławicach”. 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczna Specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych rurociągów 
i obiektów kubaturowych zgodnie z Dokumentacją Projektową -opis techniczny i rysunki. 

a/ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-ROBOTY ZIEMNE ( ST-
02.00), 
b/ Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je 
oraz kable dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi ujęte jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE  
c/ Wykonanie i wyposażenie studzienek i węzłów wodociągowych winno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową 
- opis i rysunki. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą rurociągi wraz z uzbrojeniem : 
-   wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej dn160x9,5 mm z rur PE PN10                      L= 494,00 m 
-  wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej  dn  90x5,4 mm z rur PE PN10                      L= 598,00 m 
-   montaż zestawu podwyższenia ciśnienia w studni  podziemnej bet. DN 2300 mm   szt.1 
-   montaż zestawu wodomierzowego w studni  wodomierzowej bet. DN 2000 mm    szt.1 
-   włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  DN225 mm PCV                szt.1 
-   montaż przecisku lub przewiertu sterowanego - rura stalowa DN250               L=10 m 
-  Studnie  kanalizacyjne z kręgów betonowych DN1200 mm     szt.3 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz ST - 
00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

- rury i kształtki z PE wg. PN-74/C-89204, 
- studzienki przeciskowe z kręgów betonowych DN 1000 mm, PN-B-10729:1999, 
- studzienki wodomierzowe z kręgów betonowych DN 2000 mm, PN-B-10729:1999, 
- studzienki przepompowni betonowe o średnicy 2300mm  
- właz żeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000, 
- pierścienie odciążające, 
- beton B20 (C25/30) ( C12/15) wg. PN-88/B-06250, 
- piasek wg. PN-B-06714-15, PN-B-11113, 
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- cement portlandzki wg. PN-88/B-3000, 
- papa lub folia, 
- i inne -drobne materiały pomocnicze. 

Wymagania dotyczące Materiałów j.w.: 
Stosowane Materiały: rury, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i być 
zgodne z normami. 

Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1200mm ( komory przeciskowe , rewizyjne ) 

− studzienki są zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe), 
− posiadają pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379, oraz dopuszczenie do stosowania w 

pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 
− konstrukcja kręgów betonowych o wysokości 0,5 m do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie 

zagęszczenia wokół studzienki, 
− średnica wewnętrzna rury wynosi 1000 mm,  
− możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie kręgu co 10 cm, 
− kinety są prefabrykowane, monolityczne (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z 

elementów), 
− posiadają różne typy kinet: 
− kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni - dzięki temu zmiana kierunku następuje w kinecie 

przepływowej, co ułatwia eksploatację, 
− kinety zbiorcze są z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm 

powyżej dna kanału głównego, 
− kinety wyposażone są w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 

odpływu, 
− są odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych 

w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 
− posiadaj ą adapter teleskopowy o wysokości całkowitej 462 mm, umożliwiający dokładne ustalenie 

wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z nawierzchnią, 
− włazy klasy D 400 są z korpusem o wysokości 140 mm,  
− zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego posiadają średnicę 1000 mm i wysokość 150 mm, 
− elementy żelbetowe zwieńczeń posiadaj ą aprobatę IBDiM, 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe, żeliwne typu ciężkiego i lekkiego, z wypełnieniem betonowym wg. PN-EN 124:2000. Pod 
właz zamontować pierścienie odciążające. 

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym w studzienkach z kręgów betonowych( 
żelbetowych) i z tworzywa sztucznego w studzienkach z tworzywa sztucznego odpowiadające wymaganiom 
PN-H-74086 osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. 

Rury wodociągowe  

− rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 13244, 

− rury PE dopuszczone do układania w wykopach otwartych bez podsypek, obsypek 

− rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie 
− aprobata techniczna IBDiM, 
− rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez producenta 

posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem 
certyfikatu, 

− rury powinny mieć możliwość zastosowania w instalacjach technologicznych zgodnie z wymogami 
dyrektywy ciśnieniowej UE i normy PN-EN ISO 15494 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji przemysłowych Polietylen (PE).”, co producent potwierdzi wystawieniem 
świadectwa 3.1 dla danej partii rur, 



  48 
 

Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla Arboretum w Wojsławicach 

 

 
 

− rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 
umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej, 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej i 
dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 
potwierdzony posiadaniem certyfikatu: 
− kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN13244-3/ISO 4427, 

− kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
− każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, 

materiał i średnicę, 
− kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by 

przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej, 
− możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu podano w ST - 00.00. „ Wymagania ogólne " 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

1.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót  

5.2.1 Przewody 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny być 
sprawdzone przed montażem, czy spełniaj ą wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są 
uszkodzone. 
Podczas montażu rur wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody 
opadowe. Przewody winne być układane na odpowiednim dla rodzaju rur podłożu, naturalnym lub 
wzmocnionym. Na przewodach grawitacyjnych nie przełazowych stosować studzienki kanalizacyjne przy 
każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a także w odległościach nie przekraczających 60 m. Rury 
kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Na 
przewodach ciśnieniowych przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane 
kształtki producenta rur. Rury i kształtki łączyć poprzez zgrzewania doczołowo. Zabezpieczenie przed 
rozsunięciem rur powinno być wykonane: 
• na zmianie kierunków 
• na końcówkach przewodu 
• na odgałęzieniach 
W zależności od materiału rur powinny być stosowane złącza: 
• kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi. 
• zgrzewane doczołowo dla rur PE, 
Skrzyżowania przewodów z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu , nie powinno naruszać 
bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
rurociągu przed zamuleniem. 
Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane: 
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• bloki oporowe, 
• kotwienia, 
• opaski łączące złącza kielichowe. 

 
Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. Rury od bloków oporowych oddzielić papą lub 
folią. Ułożony odcinek przewodu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
Montaż przewodu powinien być wykonany, zgodnie z wymaganiami ustalonymi w instrukcji producenta rur. 
Rurociąg powinien być ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co 
najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

5.2.2.  Przepompownia wody 

Charakterystyka systemu: 

- Przyjęto następujące parametry pracy pompowni: 
- Wydajność urządzenia do celów gospodarczych:   Qhmax  =  8,0 m3/h 
- Wymagane ciśnienie na tłoczeniu zestawu:   Hp         =  75 [m sł. H2O], 
- Statyczne ciśnienie w punkcie włączenia do sieci:  Hp         =  35 [m sł. H2O], 
- Typ pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy . 
- Całkowita moc zainstalowana: 4,5 kW (400V) 
- Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym  współpracujący z przetwornicą częstotliwości  
- Liczba pomp: 3 szt. 2 + 1 rezerwa 
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem: przetwornik ciśnienia w kolektorze ssącym 
- Pompy zamontowane będą w studni z kręgów betonowych DN2000mm, na ramie wykonanej ze stali 
kwasoodpornej, masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę studni (nie 
są wymagane fundamenty pod układ pompowy).  
- Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 
18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu).  
- Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco: 
- -armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające, 
- -armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne, 
- -kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, 
- -membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, 
- -konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 
- -manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 
- Sterowanie za pomocą sterownika , sterownik współpracuje z przełączaną  przetwornicą częstotliwości – 
sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym niezależnie od 
wielkości rozbiorów.  
- Załączanie zestawu będzie następowała na podstawie sygnału ze zbiornika o minimalnym 
- poziomie wody. Wyłączenie będzie również na podstawie sygnału ze zbiornika o poziomie max. lub 
poprzez osiągnięcie ciśnienia wyłączania spowodowanego zamknięciem dopływu na zbiorniku. 

Pozostałe elementy układu zgodnie z opisem projektu budowlanego  

5.2.3  Przekroczenie rzeki Ślęzy 

 
Przekroczenie rzeki Ślęzy projektowanym wodociągiem DN160 PE zlokalizowane jest w rejonie działek 
29/1, 8/6 i 31/26, w km 69 +650 na głębokości 1,0m poniżej dna rzeki. 
Przekroczenie rzeki wykonać w rurze osłonowej stalowej DN250  metodą bezwykopową tzn. przewiertem 
sterowanym, zgodnie z przekrojem poprzecznym załączonym do opracowania. Całość robót wykonać 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja Nr RL.6341.3.5.2017 z dnia 19.06.2017r. wydanym przez 
Starostę Dzierżoniowskiego. 
W komorach przeciskowych wykonanych z kręgów betonowych DN1200mm należy zamontować zasuwy 
odcinające DN150 żel. kołnierzowe. 
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5.2.4  Studnia wodomierzowa 

 
Pomiar wody dla przyłącza będzie w studni wodomierzowej szczelnej , z kręgów betonowych DN2000 mm, 
gdzie zamontowany będzie zestaw wodomierzowy  składający  się z: 
- zaworów kulowych  DN50 ,  
- wodomierza skrzydełkowego JS 6,0 DN32, klasy C 
- zaworu antyskażeniowego np. typu EA DN50 
- filtra siatkowego DN50 
- oraz łączników. 

5.2.5  Przeszkody terenowe- kolizja z gazociągiem śr/c 

 
Wszelkie prace w pobliżu napotkanych rurociągów średniego ciśnienia dn100 należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić DSG Wrocław, 
Zakład w Wałbrzychu oraz właścicieli innych sieci. 
Od istniejącej sieci gazowej śr/c dn100 należy zachować właściwe strefy kontrolowane, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r ( Dz. U 2013  nr.0 poz.640 ), w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1,0 m dla 
gazociągów średniego ciśnienia. 
Odległość pionowa pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu , a skrajnymi elementami uzbrojenia 
wodociągowego powinna wynosić nie mniej niż 40 cm. 
 
 
1.3. Uzbrojenie rurociągów 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Armaturę montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z przewodem należy 
dokonać za pomocą kształtek przejściowych- tulei kołnierzowych. Wymiary kołnierzy łączonych elementów 
powinny być ze sobą zgodne. W połączeniu powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby 
winne mieć jednakowa długość. Po skręceniu wszystkich śrub połączenia kołnierzowego, wystające z 
nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej długości - około 1,5 do 2 zwojów gwintu. 
Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na 
przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 
Niedopuszczalne jest: 
• przesuniecie się osi łączonych elementów, 
• przesłonięcie otworów łączonych elementów. 
Skrzynka do zasuw i hydrant umocnione np. betonem w promieniu 0,5 m. 
Zasuwy oznakować tabliczkami z tworzywa sztucznego z wyciskanymi literami, cyframi przymocowanymi 
do słupków stalowych. 

5.5.1 Studzienki z kręgów betonowych  ( wodomierzowe, komory przeciskowe , rewizyjne) 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
• Studzienki z kręgów betonowych  należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 

10cm 
• We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające, 

• W przypadku występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia studni, można zastosować 
pierścień balastowy, 

• Stosować włazy i wpusty uliczne D400 

Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy wybrać i 
uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną warstwami. 
Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne poprzez fabryczne 
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osadzenie tulei- przejść szczelnych. 

5.5.2Próba szczelności 

5.5.2.1.Rurociągi ciśnieniowe 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostrożność . Proste 
odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba może się odbyć najwcześniej w 48 
godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby. Badanie 
ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, nie dłuższych niż 300m. Badanie 
przeprowadzać w temp. nie niższej niż +1° C a max. temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20° C. 
Rurociąg należy odpowietrzyć. Po zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać należy powoli. 

5.5.2.2.Płukanie wstępne, wtórne wodociągu 

Proces ten należy przeprowadzić w celu wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie 
należy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie wody przezroczystej, bezbarwnej, bez widocznych 
zanieczyszczeń. Do płukania wstępnego przyjęto zużycie wody równe 10-krotnej objętości odcinka 
rurociągu. 
Po wykonaniu dezynfekcji rurociągu należy dokonać płukania wtórnego rurociągu. 
Do płukania wtórnego przyjęto zużycie wody równe 2-krotnej objętości odcinka rurociągu. Doprowadzenie 
wody do prób, płukania z istniejącego wodociągu , odprowadzenie zużytych wód do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej lub wywóz wozem asenizacyjnym do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. 

5.5.2.3.Dezynfekcja wodociągu 

Dezynfekcję przeprowadzić za pomocą 3% roztworu podchlorynu sodu ze stanowiska przewoźnej chlorowni 
ustawionej w rejonie węzła włączeniowego. Chlorownia winna być wyposażona w chloratory. Dawka chloru 
w ilości 50 mg/dm3. Po czasie reakcji wynoszącym 24 godziny obecność chloru powinna wynosić 30 
mg/dm3. 
Przyjęto następujący schemat dezynfekcji: 
• dwukrotne napełnianie rurociągu wodą chlorową i opróżnianie, 
• napełnienie rurociągu wodą chlorową, przetrzymanie 24 h i opróżnienie. 
Woda po dezynfekcji przed wprowadzeniem do kanalizacji musi być poddana dechloracji za pomocą 10% 
roztworu wodnego tiosiarczanu sodu. Instalację do dechloracji ustawić w miejscu zrzutu wody. Dopuszcza 
się zastosowanie podchlorynu sodu w postaci stałej pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego stężenia 
chloru w trakcie dezynfekcji. 

Uwaga: należy prowadzić kontrole ilości zużywanej wody zarówno do płukania jak i dezynfekcji. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 

W ramach kontroli jakości należy : 

• poddać rurociągi próbie na szczelność, oraz sprawdzić: 
• usytuowanie rurociągów, studzienek, armatury, urządzeń, 
• rodzaj podłoża 
• rodzaj rur, kształtek, armatury, 
• ułożenie przewodu i sposób zamontowania armatury, 
• szczelność zamykania armatury, 
• zabezpieczenie innych przewodów, 
• bloki oporowe, 
• zagęszczenie obsypki, 
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• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• wyniki płukania, dezynfekcji przewodów 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

− m (metr ), wyliczony jako długość dla: 
• rurociągi ciśnieniowe, 
• rurociągi wodociagowe, 

− m2 (metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 
• deskowanie bloków oporowych, obudowy zasuw i przepustnic elektromagnetycznych, 
• izolacje dwuwarstwowe układane na sucho z papy asfaltowej izolacyjnej odmiany: i/400 

− m3 (metr sześcienny), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 
• ławy fundamentowe i bloki oporowe, 

− szt (sztuki), dla: 
• ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego, 
• kształtki, 
• studzienki uliczne, 
• montaż pierścieni odciążających, 

− studz. (studzienki kanalizacyjne), dla: 
• studzienki kanalizacyjne 

− wcinka, dla: 
• odnogi wbudowane, 
− kpl. (komplet), dla: 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje się w książce obmiaru. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2.Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badań jak w 
pkt.6.2. 
Należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
• prawidłowość wykonania izolacji, 
• szczelność przewodów. 
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W trakcie odbioru należy: 
• sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2.Cena wykonania robót 

− Cena wykonania rurociągów ciśnieniowych rozliczana w m obejmuje: 
• Wyrównanie dna wykopu. 
• Przecinanie rur. 
• Ułożenie rur i kształtek oraz wyregulowanie osi rurociągu. 
• Wykonanie gniazd roboczych pod złącza rur i kształtek. 
• Wykonanie połączenia rur metodą zgrzewania i kształtek na śruby. 
• Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy średnicy rurociągu. 
• Wykonanie próby szczelności rurociągu. 
• Wykonanie dezynfekcji rurociągu. 
• Płukanie rurociągu. 
• Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej. 
 
Cena wykonania elementu przepompowni wody rozliczana w szt obejmuje: 

• Prace przygotowawcze, 
• Wyrównanie dna wykopu, opuszczenie na dno wykopu, 
• Ewentualne przycięcie na wymiar, 
• Wykonanie połączeń, montaż urzadzeń 
• Podbicie i obsypanie ziemią z ubiciem, zabezpieczenie 
• Uporządkowanie terenu budowy 
• Rozruch urządzeń, Oznakowanie, 

 
Cena wykonania deskowań i izolacji rozliczana w m2 obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża 
• montaż deskowania z usztywnieniem i rektyfikacją deskowania, 
• oczyszczenie deskowania, 
• impregnacja deskowania materiałami przewciprzyczepnymi, 
• rozbiórka deskowania, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania ław fundamentowych i bloków betonowych rozliczana w m3 obejmuje: 
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• prace geotechniczne 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 
• prace zasadnicze - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych i przeciwskurczowych, z osadzeniem taśm, 
• pielęgnację betonu, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania elementów rozliczana w szt obejmuje: 
• Prace przygotowawcze, 
• Wyrównanie dna wykopu, wykonanie dołka montażowego 
• Ułożenie w miejscu montażu, opuszczenie na dno wykopu, 
• Wykonanie połączeń, montaż, zabetonowanie 
• Podbicie i obsypanie ziemią z ubiciem, zabezpieczenie 

Cena wykonania elementów rozliczana w studz. obejmuje: 
• Prace przygotowawcze, 
• Wyrównanie dna wykopu, opuszczenie na dno wykopu, 
• Ewentualne przycięcie na wymiar, 
• Wykonanie połączeń, montaż, zabetonowanie 
• Podbicie i obsypanie ziemią z ubiciem, zabezpieczenie 
• Uporządkowanie terenu budowy 
• Oznakowanie, 

 
Cena wykonania elementów rozliczana w wcinka obejmuje: 
• Opuszczenie materiałów na dno wykopu. 
• Wykonanie trójnika z rur PE. 
• Zgrzewanie złączy tulei kołnierzowych na odgałęzieniach. 
• Montaż pokryw kołnierzowych. 
• Wycięcie odcinka rury PE. 
• Wykonanie złączy zgrzewanych czołowo rury i tulei kołnierzowych. 
• Montaż złączy kołnierzowych. 
• Zabezpieczenie złączy kołnierzowych lakierem bitumicznym. 

Cena wykonania elementów rozliczana w kpl. obejmuje: 
• Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu. 
• Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
• Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy. 
• Zmontowanie hydrantu, sprawdzenie poprawności działania, 
• Obsypka z zagęszczeniem gruntu, 
• Oznakowanie 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi       Normami(PN) lub 
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odpowiednimi normami Krajów UE  
 

10.1. Normy 
 
BN-82/9192-06  Próby szczelności rurociągów. 
PN- 82/M-74001  Armatura przemysłowa. Wymagania i badania 
PN-76/M-75002  Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej . 

Wymagania i badania. 
PN-75/5220-02   Armatura przemysłowa. Ochrona przed korozją. 

Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony. 
PN-92/M-74000  Zamocowania rurociągów. 
PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 
PN-87/M-69008  Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-75/M-69014  Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt 
wymiary brzegów. 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z 
 
10.2 Inne 
 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa urządzeń 
 
Uwagi dotyczące dokumentacji:  
   Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
  - Podstawy wykonania dokumentacji 
  - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych 
 
   Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany musza spełniać wymagania 
określone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ( EU ) NR 
305/2011 ZDNIA 9 marca 2011r.ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
 
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzenia na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla 

Arboretum w Wojsławicach”.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania ogrodzenia przepompowni wody zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 

1.2.1. Zakres specyfikacji: 

- rozbiórka ogrodzenia z bramą i furtką, 
• wykonanie systemowego ogrodzenia z gotowych paneli prostych ogrodzeniowych o wysokości 1,83m 

przymocowanych do słupków z kształtownika. Całość montowana w cokole betonowym z betonu 
C12/15 (B15), 

• brama z furtką wejściową - systemowe; 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ST - 
00.00 - Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS - 
00.00,,Wymagania Ogólne” 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy ogrodzenia należy zabezpieczyć ochroną antykorozyjną poprzez cynkowanie 
ogniowe i malowanie proszkowe. 
Pozostałe materiały : 
• cement - zgodnie z pkt. 2.1 ST-03.00, 
• beton C12/15 (B15) - zgodnie z pkt. 2.5 ST-03.00, 
• panele ogrodzeniowe z prętów pojedynczych pionowych o średnicy 05 mm i prętów podwójnych 

poziomych o średnicy 06+6mm; powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, standardowa szerokość 
paneli jest stała - równa 2500mm, 

• słupki ogrodzeniowe z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry daszkiem z 
mrozoodpornego tworzywa sztucznego, rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 
2,59 m, wysokość słupka - 2,40 m. 

• montaż paneli do słupka za pomocą obejm z płaskownika skręcanych za pomocą ocynkowanych śrub i 
nakrętek M8, 

• brama wjazdowa systemowa, dwuskrzydłowa szerokości 4,0m, 
• furtka wejściowa systemowa szerokości 1,0m; 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu -odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót konstrukcyjno -budowlanych: 

• Rozbiórka starego ogrodzenia, 
• Wytyczenie trasy nowego ogrodzenia 
• wykonanie wykopów 
• wykonanie cokołu betonowego na fundamencie, 
• montaż słupków ogrodzeniowych 
• zamocowanie paneli ogrodzeniowych do słupków 
• zamocowanie bramy, furtki 
Montaż elementów ogrodzenia wg wskazań producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
− m (metr), wyliczony, dla 
• ilość wykonanego ogrodzenia 
− kpl ( komplet), wyliczony dla: 
• montażu bramy wjazdowej z furtką 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych do 
wykonania Dokumentacją Projektową. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
obowiązującymi normami i przepisami prawa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania ogrodzenia rozliczana w m obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• prace pomiarowe łącznie z wyznaczeniem punktów wysokościowych i wytyczeniem tras ogrodzenia 
oraz lokalizacją słupków, furtek i bram, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• prace zasadnicze - zamocowanie słupków w gotowych otworach w cokole z zalaniem gniazd zaprawą 
cementową, przymocowanie paneli ogrodzeniowych do słupków, 
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• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena montażu bramy wjazdowej z furtka rozliczana w kpl obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• prace zasadnicze - zawieszenie skrzydeł bram i furtek, wyregulowanie zawieszeń i zamknięć, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonanej rozbiórki ogrodzenia mierzona w m, obejmuje: 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• odkopanie słupków, demontaż ogrodzenia przez pocięcie, 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
• załadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadów z rozbiórki (innych niż złom), 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów . 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-19701 : 1997   Cement. Cementy powszechnego użytku, skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-83/5032-02,   Siatka ogrodzeniowa. 

PN-M-80201, PN-M-80202,  Linka do mocowania siatki. 
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1. WSTĘP 

• Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji zewnętrznej zasilania elektroenergetycznego przepompowni wody na zadaniu: „Budowa 

sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączem  dla Arboretum w Wojsławicach”. 

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

• Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczna 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
zewnętrznej zasilania przepompowni wody, zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis techniczny i 
rysunki. 

• Określenia podstawowe 

Kabel polimerowy - kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych lub aluminiowych, w izolacji 
z polietylenu sieciowanego lub z polwinitu i powłoce z polwinitu (w liniach o napięciu 
znamionowym (0,6/1 kV) oraz o izolacji z polietylenu sieciowanego i powłoce z polietylenu (w 
liniach o napięciu znamionowym 12/20 kV), przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej. 
Kąt załomu trasy (wykopu) - kąt zawarty pomiędzy prostą będącą przedłużeniem osi trasy przed za-
łomem a prostą pokrywającą się z osią trasy poza załomem. 
Wiązka kabli - trzy kable 1-żyłowe tworzące linię trójfazową, ułożone równolegle obok siebie i 
stykające się ze sobą na całej długości oraz utrzymywane w tym położeniu za pomocą opasek i/lub 
uchwytów, obejmujących wszystkie te kable. 
Wiązka płaska - wiązka kabli, w której osie wszystkich trzech kabli znajdują się w jednej 
płaszczyźnie. Wiązka trójkątna - wiązka kabli, w której poszczególne kable znajdują się w 
wierzchołkach trójkąta równobocznego. 
Załom trasy (wykopu) - obszar zmiany kierunku trasy linii (wykopu) w płaszczyźnie pionowej lub 
poziomej. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie placu 
budowy 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Określenia wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. (Dziennik 
Ustaw Nr 26, poz. 313): 
Ręczne prace transportowe - rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków 
lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: 
unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub 
przewożenie. 
Praca dorywcza - ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 
razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywanych prac nie przekracza 4 godzin na dobę. 
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Sprzęt pomocniczy - środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcz-
nym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków oraz ułatwienie wykonania tych czynności; do środ-
ków tych zalicza się w szczególności: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, 
kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, 
przestawne pochylnie, taczki i wózki. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Energetyczna linia zasilająca  

1. Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji  powłoce polwinitowej YKY5×10m2 
wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002(U), IEC 60502-1. 

2. Rury osłonowe DVK 50 przeznaczone do układania w ziemi wg z PN-EN 50086-2-4. 

 
Kable. 

Budowa i właściwości układanych kabli powinny być zgodne z postanowieniami norm, względnie 
warunkami technicznymi producentów kabli. Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół 
badań (próby wyrobu), Dokumenty te, lub ich kopie powinny być dołączone do dokumentacji 
powykonawczej " 

Osprzęt. 

Do zakańczania i łączenia układanych odcinków kabli należy stosować te typy osprzętu - głowic i 
muf oraz złączek i końcówek kablowych, dopuszczone do stosowania. 
Każda zainstalowana głowica i mufa powinna być zaopatrzona w trwały oznacznik. 

Rury instalowane w ziemi. 

1) jednowarstwowe z twardego polietylenu - o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie 
powierzchni zewnętrznej: 

110/99 mm, 160/144 mm barwy niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV, 
160/144 mm, czerwonej - w liniach na napięcie 12/20 kV, 
 
Rury instalowane w powietrzu. 
Jako osłony otaczające w miejscach wyprowadzenia kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze (np. słupy 
linii napowietrznych), należy stosować rury z twardego polietylenu - uodpornionego na działanie 

promieni UV, o barwie czarnej, o średnicach zewnętrznych/wewnętrznych: 
1) 160/131 mm - w liniach na napięcie 12/20 kV. 

Materiały uszczelniające. 

Jako materiały do uszczelniania kabli w otworach rur należy stosować materiały odporne na działanie 
wilgoci oraz nie oddziaływujące szkodliwie na uszczelniane elementy. Zaleca się stosować: 

a. rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i połączeń 
rur, 
b. przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury 

osłonowej ze znajdującym się w niej kablem łub wiązki kabli, zaleca się stosować rury 

termokurczliwe, odporne na promienie UV, o dużym współczynniku skurczu łub o dwóch różnych 

średnicach - tzw. end- capy. Materiał ten powinien otaczać kabel łub wiązkę kabli i rurę osłonową na 

całym obwodzie i długości min. po 6 cm. Uwaga - przy wprowadzaniu kabli do budynku 
zabezpieczenie przepustów musi być gazoszczelne. 

Materiały poślizgowe. 
Jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszenia siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę należy 
stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziaływujące szkodliwie na 
osłony i powłoki kabli oraz na ścianki przepustu, a także ulegające biodegradacji. 
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Opaski i Oznaczniki do linii kablowych, muf i głowic 

Jako opaski do łączenia trzech kabli 1 -żyłowych w wiązkę należy stosować opaski kablowe o 
właściwościach nie gorszych od opasek typu OK3, CT. 

Oznaczniki linii kablowych oraz muf i głowic należy wykonywać wg N-SEP-

Temperatura otoczenia kabla. 

Zaleca się tak zaplanować układanie kabli, aby temperatura otoczenia, rozumianej jako temperatura 
powietrza przy powierzchni gruntu, była dodatnia. Kable można układać przy temperaturze otoczenia 
nie niższej niż: 
a. -5 °C - dla kabli polimerowych na napięcie 0,6/1 kV, 
b. -10 °C - dla kabli polimerowych na napięcie 12/20 
kV. najmniejszą ze zmierzonych wartości. 

 
Zginanie kabli. 
Zginanie układanych kabli wykonywać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
zginania powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż Rd, wynoszący: 
Rd = 12 D - dla kabli polimerowych na napięcie 0,6/1 kV, 
Rd = 15 D - w przypadku kabli polimerowych uszczelnionych wzdłużnie i promieniowo, na napięcie 12/20 
i 12/20 kV gdzie D = zewnętrzna średnica kabla. 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST - 00.00. „ Wymagania ogólne". Samochody skrzyniowe i 
inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBOT 

• Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" punkt 5. 

• Wykonanie i zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
energetycznej linii kablowej w Niemczy obejmują: 

- ręczne wykopanie rowu kablowego, 

- ułożenie rury osłonowej z kablem, 

- zasypanie wykopanych rowów kablowych, 

- podłączenie końcówek kabla. 

Zasilanie obiektu odbywać się będzie z zestawu złączowo – pomiarowego ZK1a-1P zabudowanego, 
przez Zakład Energetyczny Oddział Wałbrzych, na granicy  działki nr 24. Z zestawu ZK1a-1P 
zawierającego pomiar energii elektrycznej (licznik 3–fazowy) wykonać, kablem ziemnym YKYżo 
5x10.0 mm2, wewnętrzną instalację zasilającą (W.I.Z.). Instalacje zabezpieczyć wyłącznikiem 
nadmiarowo – prądowym 3P 25A (C). Przebieg trasy wewnętrznej instalacji został przedstawiony na 
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projekcie zagospodarowania terenu.  

Na całej długości kabel wewnętrznej instalacji zabezpieczyć rurą osłonową DVK 50. Kabel należy 
ułożyć w wykopie o głębokości 0.8m, następnie należy go przykryć 35cm warstwą gruntu rodzimego, 
taśmą koloru niebieskiego i gruntem rodzimym. Cały wykop zagęścić i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. W przypadku kamienistego (skalistego) podłoża, rurę osłonową z kablem układać na 10 
cm podsypce piaskowej. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” W złączu kablowym należy dokonać 
rozdziału przewodu PEN na N i PE. Przewód PE połączyć z uziemieniem  FeZn 30x4. Uziemienie 
złącza ZK Ru ≤ 30(tylko wtedy gdy wymaga tego norma N SEP-E-001). 

• Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować zgodnie z normą PN-HD/60 364-4-41 i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn 15 czerwca 2002 r. 
Póz. 690 ) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony porażeniowej. 

Po wykonaniu całości prac wykonawca wykona pomiary środków ochrony porażeniowej, oraz 
pomiary geodezyjne i zgłosi w/w prace do odbioru. 

• Układanie kabli i rur w ziemi  

Głębokość ułożenia kabli. 

Kable wielożyłowe i trójkątne wiązki kabli 1-żyłowych powinny być układane w ziemi na głęboko-
ściach określonych w p. 3.1.2. normy N SEP-E-004 , tj .na głębokościach odniesionych do 

projektowanych rzędnych terenu, nie mniejszych niż: 0,70 m - w przypadku kabli tworzących linie na 
napięcie 0,6/1 kV, 0,80 m - w przypadku kabli tworzących linie na napięcie 12/20 kV.W szczególnych 

przypadkach dopuszcza się miejscowe ułożenie kabli na głębokościach mniejszych od podanych 

wyżej, jednak nie mniejszych niż 0,4 m, pod warunkiem nałożenia w tych miejscach na kable rur 

osłonowych wymienionych w p. 2.2.3. 
W przypadku układania w jednym wykopie kabli tworzących linie na napięcie 0,6/1 kV i 12/20 kV, 
kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV powinny być układane na głębokości nie mniejszej od 
głębokości ułożenia kabli tworzących linie na napięcie 12/20 kV. 
W przypadku gruntów kamienistych, skalnych, pozostałości gruzu betonowego wymagana jest 
wymiana gruntu na piaszczysty lub ziemie bez kamieni i zanieczyszczeń nadającą się do wykonania 
odpowiedniego stopnia zagęszczenia. W przypadkach wymagań uprawnionego zarządcy lub 
właściciela terenu (np. urzędu miasta lub gminy), niezbędna jest wymiana gruntu pod chodnikami lub 
drogami na piasek z nie- zbędną warstwą cemontowo-piaskową stabilizującą. 

Zapasy 

Zapasy należy wykonywać przed stacjami transformatorowymi (w przypadku stacji wnętrzowych 
zapas wykonywać w kablowni jeśli występuje). 
W pozostałych przypadkach zaprojektowanie/wykonanie zapasów wymaga uzgodnienia z właściwym 
zakładem energetycznym. 

Szerokość wykopów. 

Szerokość dna wykopu powinna wynosić co najmniej 0,4 m i powinna być taka, aby możliwe było 
poruszanie się po dnie wykopu pracowników i wykonywanie przez nich niezbędnych operacji 
(ustawianie i wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek rozłożonych kabli, nakładanie 
opasek na wiązki kabli itp.). 
W przypadku układania kabli wzdłuż tras istniejących linii kablowych określona wyżej szerokość dna 
wykopu powinna być liczona od powierzchni skrajnego, istniejącego kabla. 

Przygotowanie trasy do układania kabli. 
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Przed rozpoczęciem układania kabli trasa linii powinna być przygotowana na długości równej co naj-
mniej długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być wykonany wykop, 
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, na dno nałożona warstwa piasku i na całej długości 
wykopu powinny być rozstawione rolki kablowe. 

Ułożenie kabli na dnie wykopu. 

Kable wielożyłowe i trójkątne wiązki kabli 1-żyłowych powinny być ułożone na dnie wykopu lub na 
warstwie piasku wzdłuż linii falistej. Na trójkątne wiązki kabli 1-żyłowych powinny być ściśle 
nałożone opaski wg p. 2.2.8, przy czym w przypadku wykonywania opasek z odcinków taśmy 
przylepnej wystarczające jest nakładanie jednego zwoju (strona przylepną do kabla) z zakładką ok. 5 
cm. 
Odległość pomiędzy sąsiednimi opaskami wiązki powinna być nie większa niż 3 m. 

Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń. 

Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą oraz z innymi urządzeniami podziemnymi 
powinno być zgodne z postanowieniami p. 3.1.6. normy N SEP-E-004 , przy czym w tych wszystkich 
przypadkach, w których jako osłony ochronne kabli stosowane są rury dzielone wg p. 2.2.4., 
wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur powinny być uszczelnione materiałami wg p. 2.2.6., a rury 
powinny być zabezpieczone przed rozwieraniem za pomocą opasek nakładanych na rurę w odstępach 
co ok. 1 m. 
 
Wypełnianie wykopu gruntem. 
Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu 
warstwami o grubości ok. 0,3 m, a każda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. 
wibratora mechanicznego. 
W przypadku pokrywania ułożonych kabli warstwą piasku wg p. 4.1., grubość pierwszej, nałożonej na 
piasek warstwy gruntu miejscowego powinna wynosić ok. 0,2 m. Przed zagęszczaniem zaleca się 
nawilżyć co najmniej pierwszą, licząc od dna, warstwę wprowadzonego do wykopu gruntu 
miejscowego, polewając całą powierzchnię tej warstwy wodą. Na powierzchni pierwszej, 
zagęszczonej warstwy gruntu należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego, zachowując wymagania. 
normy N SEP-E-004 . 
Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie nie-
zwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w którym w danej części wykopu zakończono układanie 
kabli. W przypadku braku możliwości ułożenia w danej części wykopu w ciągu jednego dnia 
roboczego wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli 
nie zasypanych gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem 
zastosowania środków, np. ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed 
uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieżą. Wartość współczynnika zagęszczenia gruntu 
powinna wynosić min. 0,95. 
 
• Próby i pomiary odbiorcze linii kablowej  

Linie na napięcie 0,6/1 kV. 
Każda nowobudowana linia kablowa 0,6/1 kV powinna być poddana próbie: 
− sprawdzenia ciągłości żył 
− sprawdzenia zgodność faz 
− pomiar rezystancji izolacji - powinien być wykonany dla każdej żyły kabla względem pozostałych 

zwartych i uziemionych, zmierzony w stanie ustalonym miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 
co najmniej 2,5 kV (w przypadku kabli o napięciu znamionowym 250 V - miernikiem rezystancji 
izolacji o napięciu 1 kV ) ,  przeliczony na temperaturę 20 °C. W linii o długości do 1 km nie 
powinna być mniejsza niż: 

− 20 Momów dla kabla o izolacji polwinitowej, 
− 100 Momów dla kabla o izolacji polietylenowej. 
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W kablu o długości większej niż 1 km wartość rezystancji izolacji przeliczona na 1 km długości linii  

• Badania pomontażowe  
 

Jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań pomontażowych obejmuje m.in: 
próby napięciowe obwodów pierwotnych SN, 
pomiar izolacji obwodów pierwotnych i wtórnych, sprawdzenie działania funkcjonalnego obwodów 
pomocniczych, 
sprawdzenie działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
pomiar instalacji ochronnej i uziemiającej. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokółach z pomiarów i prób funkcjonalnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacja Projektową na podstawie 
obmiaru robót, atestów producentów materiałów i urządzeń i oceny jakości wykonania robot. 
Cena wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych, 
• zakup materiałów, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie robot montażowych, 
• przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania, o ile jest to możliwe sprawdzenie 
funkcjonalności układów, 
• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, 
• prace porządkowe. 

oraz w poszczególnych przypadkach: 

Cena 1 m kablowych linii zasilających w terenie (ziemi) obejmuje odpowiednio: 
• wyznaczenie robót w terenie, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykopy pod fundamenty i kable, 
• zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
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• układanie rur ochronnych, 
• układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
• podłączenie zasilania, 
• przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania, 
• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią. 

Cena 1 m rury instalacyjnej obejmuje odpowiednio: 
• dostarczenie materiałów, 
• trasowanie, 
• wykonanie ślepych otworów, 
• osadzanie kołków rozporowych, 
• przykręcenie uchwytów, 
• sprawdzenie drożności rur, 
• zamocowanie rur do uchwytów, 
• wprowadzenie rur do puszek. 

Cena 1 szt. montażu osprzętu modułowego w rozdzielnicy obejmuje odpowiednio: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż osprzętu modułowego rozdzielnicy, 
• montaż aparatury, 
• podłączenie zasilania, 
• próby i pomiary. 

Cena 1m2 zabezpieczania fundamentów betonowych obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• zabezpieczenie ochronne fundamentu. 

Cena 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
• wykopy pod fundamenty i kable, 
• zasypanie kabli, 
• zagęszczenie gruntu, 
• rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty wykonywane będą w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE 

Normy 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
• PN-EN-61140 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
• PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

• PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
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• PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

• PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

• PN-EN 50310:2002 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy. 

• Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych t. V - Instalacje 
elektryczne. 


